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ИНФОРМАЦИЯ  

по ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 12, ал. 1, т.1, чл. 14 и чл. 21, т.3, буква „а“ и т.4, буква „а“ 
от НАРЕДБА № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично 
предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар  

 
към 30.09.2022 г. 

 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 

Към 30.09.2022 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
 

 2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на 
дружеството в несъстоятелност. 
 

  Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството. 
 

 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 
 

„Трейс Груп Холд“ АД подписа следните съществени договори за СМР: 

Договор за изпълнение на Инженеринг – проектиране и строителство на обект:  Изграждане на 

канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността за изпълнение на дейностите 

по договора е 34 590 700,00 лв. без ДДС.  

Договор със Столична община за изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на 

публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 16 572 892,06 лева без 

ДДС. 

Договор за изпълнение на обект „Определяне на изпълнител на строително - монтажни работи за 

обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ - път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от 

проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“. Стойността за 

изпълнение на дейностите по договора е 34 525 000, 48 лв. без ДДС. 

Договор за изпълнение на обект:  „Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, 

поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”. 

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е до 15 000 000 лв. без ДДС. 

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград подписа договор за изпълнение на обект:  Строителство на 

бизнес – жилищна сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, РСърбия. Стойността за 

изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. 

Възложител е LESKOVAČKI SAJAM d.o.o. Leskovac. 

„Трейс Груп Холд“ АД в обединение с румънската компания SC CONI SRL подписа договор за 

строителство на обект:  Изпълнение на строителни работи по АМ Плоещ – Бузъу, ЛОТ 2: Мизил – 

Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, РРумъния. Участъкът е с дължина 28,35 км и включва изграждане 

на 20 мостови съоръжения. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 1 249 994 527 

румънски леи без ДДС. Срокът за изпълнение е 20 месеца. Възложител е CNAIR  S.A. (Национална 

компания за управление на пътна инфраструктура, Румъния). 
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 4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 
 

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 

  
 5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 
През третото тримесечие на 2022 година няма промяна в одиторите на дружеството. С решение 

на Общото събрание на дружеството, проведено на 28.06.2022 г., по предложение на Одитния комитет 

за проверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. е 

преизбран Калин Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома №0657в Института на 

дипломираните експерт счетоводители. 

 
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на 
сто от собствения капитал на дружеството. 
 

За отчетния период не са налице дела, отговарящи на посочените изисквания. 
 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 
 

През отчетния период дъщерното дружество на Трейс Груп Холд АД – Трейс Пропъртис 
ЕООД, записа и придоби 168 дяла с номинал 10 лева всеки в дружество Белчин 3 ООД, ЕИК 
207027151. Белчин 3 ООД е регистрирано с капитал 5000 лева, разпределен в 500 дяла. Седалище и 
адрес на управление – София, бул. Джеймс Баучер 71. Предмет на дейност - вътрешна и външна 
търговия, продажба на стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство и 
посредничество, както и всякакви други видове дейности и услуги, които не са забранени със закон  

 
 

 8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да 
притежават публично предлагани ценни книжа. 

Неприложимо. 
        
 

Изп. директор: инж. Боян Делчев  
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